
 
 

SALVORA ZOEKT VERSTERKING 
Salvora is een Sallandse volleybalvereniging, die zowel breedtesport als prestatiesport verenigt. Bij Salvora 
gaan plezier en ambitie in de sport prima samen. Er is betrokkenheid met elkaar en de drempel om bij ons 
te volleyballen is laag. Gastvrijheid is vanzelfsprekend. Recreatief volleybal en prestatievolleybal versterken 
elkaar. De inzet van leden en vrijwilligers vormt de basis van onze vereniging. Er is een heldere organisatie 
en een gekozen bestuur. Salvora heeft de sportieve ambitie om optimale prestaties te behalen met de 
selectieteams. De jeugdopleiding krijgt veel aandacht. 
 
Na het vroegtijdige einde van dit seizoen staan we als vereniging inmiddels weer te springen om met het 
nieuwe seizoen te starten. 
 
Wij zoeken: 
We zijn op zoek naar versterkingen binnen de volgende disciplines: 
Prestatielijn : CMV top - Meisjes C - Meisjes B - Jongens B - Meisjes A en Dames. 
Wedstrijdlijn : CMV - Meisjes C - Meisjes B - Dames. 
Recreanten   : Pretprofs Dames - Dames - Heren - Mix Dames en Heren. 
 
We zoeken volleyballers die graag in leuke en fanatieke teams willen spelen. Die zowel individueel als met 
het team willen groeien en het prachtig vinden om met een teamsport bezig te zijn. 
 
Wij vragen: 
- je bent beschikbaarheid vanaf september, eerder mag natuurlijk ook. Minimaal een seizoen en het liefst  
  langer. 
- je hebt een enthousiaste en positieve instelling; 
- je bent leergierig en je hebt de wil om te winnen. [zeker in de prestatielijn] 
 
Wij bieden: 
- een prettige sportomgeving bij een goed georganiseerd vereniging in het mooie Raalte; 
- mogelijkheden tot uitoefenen van vrijwilligerstaken, deelnemen in werkgroepen; 
- 3x gratis meetrainen; 
- trainen en wedstrijden spelen in het prachtige multifunctionele Sportcentrum Tijenraan. 
 
Misschien ben je net verhuisd of heb je gewoon zin om je volleybalcarrière nieuw leven in te blazen. Ben je 
gedreven en op zoek naar een nieuwe volleybaluitdaging .... mail dan naar tc@salvora.nl 
 


